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Vasco e Botafogo se 
enfrentam hoje, às 18h, 
em São Januário, com 
‘duelo de Marcelos’. P.8

MADURA E 
INDEPENDENTE

PRESIDENTE DA 
ALERJ CRITICA 
ARROCHO E DIZ 
QUE NÃO HÁ 
COMO CORTAR 
MAIS GASTOS. 
SERVIDOR, P. 13

E AÍ, MINISTRO?
FALAS DE MARCELO 
QUEIROGA NÃO 
DEVEM SER LEVADAS 
EM CONTA ATÉ AQUI 
UM OLHAR SOBRE
O RIO, P. 10

COVID

Com o Brasil próximo da triste marca de 300 mil mortos pelo coronavírus, em um momento 
de avanço violento da doença, O DIA ouviu profissionais de saúde que lutam e sofrem 
na linha de frente da pandemia sobre as últimas trágicas semanas.  RIO DE JANEIRO, P. 3

FIQUEM EM CASA!

No primeiro dia de 
praias ‘fechadas’ no Rio, 

uma mulher foi detida 
por guardas municipais 
após xingá-los e apoiar 
homem, sem máscara, 

retirado da areia. 

Eduardo Paes aguarda 
reunião com governador 

para anunciar amanhã 
medidas mais duras por 

10 dias na cidade. P. 4 

Após se lançar 
como cantora, 
a ex-BBB Flay 

planeja gravar 
DVD e fazer 

shows quando 
a pandemia 

passar. P. 4 E 5

Auxílio emergencial 
diminui, covid se espalha  
O total de R$ 43 bilhões que o programa do governo federal vai destinar a 
famílias necessitadas representa 15% do valor do ano passado. P. 11

O meia Paulo Henrique Ganso 
desencanta e marca o gol da 
magra vitória do Tricolor, que 
encosta nos líderes do Carioca.

FLUZÃO VENCE 
O BANGU: 1 A 0 

ECONOMIA, P. 12

UM PM MORREU E 
OUTRO FOI FERIDO 

EM ATAQUE EM 
REALENGO. JÁ 

SÃO 19 
AGENTES 
MORTOS 

ESTE ANO 

  O QUE MUDA 
COM O 

AUMENTO 
PARA 40% DO 

LIMITE PARA 
CRÉDITO 

CONSIGNADO?

RIO DE JANEIRO, P. 5

ATAQUE
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NA EDIÇÃO DIGITAL

38
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Ana Clara conta que 
mudou muito desde que 
participou do ‘BBB 18’ e 
virou apresentadora. P. 14 
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O 
senador Carlos Portinho (PL-RJ), que assu-
miu o mandato em novembro do ano pas-
sado, tem 47 anos e é advogado com larga 

experiência na Justiça desportiva. Primeiro suplen-
te do senador Arolde de Oliveira, que morreu em 
decorrência da covid em outubro de 2020, Carlos 
Portinho tem pela frente mais de seis anos de man-
dato. O senador, hoje líder do PL no Senado, foi um 
dos fundadores do PSD no Rio de Janeiro e ocupou 
dois cargos públicos no estado: foi secretário mu-
nicipal de Habitação do Rio, na gestão de Eduardo 
Paes, e secretário estadual de Meio Ambiente, no 
governo Luiz Fernando Pezão. Em 2016, concorreu 
ao cargo de vereador no Rio, recebeu sete mil votos, 
mas não conseguiu se eleger. Em entrevista ao jor-
nal O DIA, além de explicar os assuntos que estão 
em pauta em seu mandato, Portinho falou sobre 
o combate à pandemia da covid-19. “Quanto mais 
rápida a vacinação, mais rápida será a abertura do 
comércio. Aí reside o ‘ganha, ganha’ que temos que 
estimular e nos organizar. O interesse é de todos e o 
esforço precisa ser conjunto”.

ENTREVISTA 

‘Precisamos de líderes  
e políticas de Estado’

 n Quais são os principais temas 
de interesse do Rio de Janeiro 
que o senhor pretende apresen-
tar no Congresso?

 L Minha primeira relatoria foi o 
Marco Legal das Startups, apro-
vado por unanimidade no Sena-
do. Também a nova Lei do Gás e a 
repactuação da recuperação fiscal 
dos estados são temas que nos im-
portam e me dediquei, tanto quan-
to será, por exemplo, a rediscussão 
do Pacto Federativo e a partilha dos 
royalties do petróleo.

 n Qual a explicação para tantos 
ocupantes do Palácio Guanaba-
ra terem se envolvido em ema-
ranhados policiais e judiciais?

 L Temos que varrer a sujeira, e 
não para debaixo do tapete como 
ocorria antes. A realidade política 
do país dói, chegamos a perder as 
esperanças. Mas uma transforma-
ção é sempre lenta. A cada eleição, 
se mantivermos viva a memória, 
e com esses fatos revelados, reno-
varemos a política e, o mais impor-
tante, o modo de fazer política. So-
mente através do exercício demo-
crático e com a política, será possí-
vel alcançar um futuro melhor.

 n O senhor é o relator do proje-
to de lei sobre Clube-Empresa. 
Muitos especialistas são críticos 
ao colocar clubes nas mãos de 
grupos privados e não solucio-
nar sonegação e endividamento. 
Qual a sua avaliação?

 L Sonegação e endividamento é 
justamente a realidade hoje com o 
modelo atual. O projeto deve criar 
oportunidades para o mercado e de 
modo facultativo em respeito à li-
berdade de associação, que é o que 
estabelece a Constituição. Inserir 
critérios de governança, transpa-
rência, controle das despesas e res-

ponsabilidade aos gestores, tornar 
sedutor o investimento, dar uma 
resposta ao grande passivo dos clu-
bes, sobretudo o trabalhista, e en-
xergar finalmente o futebol como o 
negócio que é, fará bem tanto para o 
esporte quanto para o país pelo vo-
lume de investimentos que poderá 
atrair, se houver segurança jurídica.

 n O Senado aprovou o Marco 
Legal das Startups. Qual a im-
portância disso?

 LO ecossistema das startups é uma 
realidade. O Marco Legal vem tra-
zer justamente segurança jurídica 
ao que já existe. O Marco Legal san-
cionado terá capacidade de estimu-
lar ainda mais o setor da inovação 
colocando o país definitivamente 
no futuro. Há recursos aos montes 
aguardando pela aprovação da lei. 
Investimentos que poderiam ir para 
a ciranda financeira e que serão me-
lhor destinados no desenvolvimento 
de produtos e serviços, que é o objeti-
vo final dessas empresas. Além disso, 
regula a relação de startups com go-
vernos. Insere no âmbito da gestão 
pública a oportunidade de buscar 
soluções inovadoras também para 
seus problemas, impactando no rela-
cionamento com o cidadão e geran-
do oportunidades para compras pú-
blicas de forma mais ágil, com maior 
concorrência e menos burocracia.

 n Não se tem notícia de nenhuma 
reunião do governador com a 

aquisição de vacinas, convenian-
do com estados e municípios para, 
nos termos da lei, o setor privado 
contribuir na compra, doando me-
tade ao SUS e a outra metade para 
vacinação dos seus empregados e 
distribuição de outra parte gratui-
ta para a população. Quanto mais 
rápida a vacinação, mais rápida 
será a abertura do comércio. Aí re-
side o “ganha, ganha” que temos 
que estimular e nos organizar. O 
interesse é de todos e o esforço pre-
cisa ser conjunto.

 n Qual a sua avaliação do go-
verno Bolsonaro para o Rio de 
Janeiro?

 L Até aqui, perdemos a grande 
oportunidade de ter um presidente 
do nosso estado que poderia estar 
desde o princípio do seu mandato 
trabalhando, todos em cooperação, 
estado, municípios e governo fede-
ral. O governador Witzel colocou 
isso a perder ao anunciar uma can-
didatura à presidência, mal tendo 
assumido o seu mandato no estado, 
sem dizer a que veio. Hoje vejo um 
cenário mais positivo e uma maior 
aproximação entre o governador, 
o atual prefeito, a bancada de par-
lamentares do Rio e a presidência. 
Espero que esse movimento não se 
perca em 2022. É preciso ter maior 
responsabilidade com os rumos do 
nosso estado e da nossa cidade, so-
bretudo. Precisamos de líderes e 
políticas de Estado. 

CARLOS PORTINHO, SENADOR

bancada dos senadores do Rio. 
Por que é tão difícil?

 L De fato, não nos reunimos em 
grupo, lamentavelmente. Mas te-
nho mantido relações (individuais) 
frequentes com o governador e os 
seus secretários. Na aprovação da 
repactuação da recuperação fiscal 
do estado, por exemplo, estava em 
linha no Senado durante toda ses-
são diretamente com o governa-
dor Cláudio Castro e o secretário de 
Fazenda. Também sobre a questão 
Galeão x Santos Dumont, temos 
nos reunido na defesa da maior 
conectividade do nosso aeroporto 
internacional. E agora quero tratar 
da formação de hubs de tecnologia 
nas regiões do estado e, por inte-
grar a Frente Parlamentar pela evo-
lução da educação digital, também 
inserir na pauta de nossas conver-
sas mais esse tema urgente.

 n O que o senhor propõe para 
vencer o combate à pandemia 
liderado pelo governo do estado 
e pela Prefeitura do Rio?

 L Melhor comunicação institucio-
nal por parte de todos os atores, 
governos federal, estadual e mu-
nicipal. Distanciamento físico é 
eficaz. Distanciamento social é 
utopia e arrisca a economia. Com 
a nova lei aprovada no Senado, 
quando sancionada, precisamos 
estar preparados para formar con-
sórcios privados, liderados pelo 
empresariado e instituições, para 

AGÊNCIA SENADO

Quero 
tratar da 
formação 
de hubs de 
tecnologia 
nas regiões 
do estado”

A realidade 
política do 
país dói. 
Mas uma 
transfor-
mação é 
sempre 
lenta” Quanto 

mais rápida 
a vacinação, 
mais rápida 
será a 
abertura do 
comércio”

Confusão entre banhista 
e agentes da Guarda 
Municipal na orla de 
Copacabana termina 
com mulher detida.RIO DE 
JANEIRO, P. 4

Homem sequestra 
família da ex e é 
morto a tiros pelo 
pai da jovem em São 
Gonçalo. RIO DE JANEIRO

Flamengo fala em 
‘indefinições financeiras’ 
e oficializa desistência de 
Rafinha.  
ATAQUE, P. 8

As mais lidasOnline

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

No pior momento da covid, 
depoimentos de quem  
está na linha de frente

FERNANDO FARIA E YURI EIRAS

Exaustão, dor e 

desespero: cotidiano 

de heróis da saúde 

na batalha diária 

contra a covid

AFP

DRAMA DE GRÁVIDAS

“A gente lida com grávidas e tentantes 
(mulheres que buscam a gravidez). 
Está sendo muito difícil para elas. A 
gravidez é um momento mágico, de 
comemoração, de reunir a família, de 
chá de fraldas, de descobrir o sexo. Na 
maternidade, é sempre uma festa a 
chegada do bebê, os familiares todos 
vão. De repente, as grávidas se viram 
privadas de tudo isso. Sofreram com 
as incertezas da covid. Durante a pan-
demia, foi todo mundo relaxando, 
ganhando confiança, e a gente agora 
está sofrendo esse impacto. 

Em quase um ano, praticamente 
não tivemos grávidas graves interna-
das. Nos últimos meses, foram pelo 
menos de quatro a cinco gestantes 
e pacientes pós-parto gravíssimas 
internadas no nosso hospital. Tive-
mos casos de grávidas, com gesta-
ção muito inicial, em que interrom-
per é muito arriscado pro bebê, e a 
mãe muito grave... a gente se vê em 
situações muito extremas, tristes. 
No início, elas estavam temerosas e 
cuidadosas. Praticamente não vimos 
grávida pegando covid. Acho que ao 
longo da pandemia foram relaxando, 
aglomerando e isso está sendo bem 
impactante pra gente, que lida com 
situações muito complicadas”.

‘A gente se vê em 
situações muito 
extremas, tristes’

FLÁVIA DO VALE, coordenadora  

da Maternidade do Hospital Icaraí

FALTA CONSCIÊNCIA

“Trabalho em uma clínica da família 
e durante a pandemia estive em um 
hospital particular. Vi esses dois mun-
dos. Em março do ano passado, os 
atendimentos eram poucos. As pes-
soas estavam com medo de ir ao hos-
pital. Conforme o tempo foi passando, 
as coisas foram abrindo e as pessoas 
perdendo o medo da doença... e aí o 
hospital começou a ficar muito cheio.

Quando eu tive covid, no fim de 
abril, início de maio, estava muito 
cheio. Fiquei afastado, foi no início 
da primeira onda. Para traçar esse 
paralelo, entre 2020 e 2021, as pes-
soas perderam o medo da doença, 
vivem como se não existisse pande-
mia. Já se acostumaram, talvez. Por 
mais que tenham as pessoas que não 
usem, a máscara entrou no nosso dia 
a dia. As pessoas estão morrendo. 
Se a gente for pensar num atentado, 
Torres Gêmeas, ou tragédias, como 
Brumadinho, a gente se choca. Mas, 
como as mortes da covid são diluídas 
por dia, parece que as pessoas não 
têm essa consciência. Ano passado, 
as pessoas estavam muito em casa. 
A gente tem que entender que, se a 
pessoa quer voltar a abraçar os pais, 
a viajar, a ir a  churrascos, a festas, a 
única resposta é vacina”.

‘Vivem como se 
não houvesse  
uma pandemia’

YAGO FERNANDES,  
médico da Clínica da Família

A DOR DA PERDA

“Trabalho em Niterói. Estamos há 
exatamente um ano enfrentando 
essa pandemia, mais experientes e 
preparados. Agora a gente vê o can-
saço e a exaustão no rosto dos pro-
fissionais de saúde, esperando que 
isso tudo passe e voltemos ao nosso 
atendimento normal. Mas, por traba-
lhar na emergência, cada dia vemos 
o setor muito lotado, pacientes che-
gando graves, com alta complexida-
de, saturação baixa, os CTIs lotados, 
vendo que está longe dessa pande-
mia acabar. Cada dia chegam mais 
e mais pacientes com covid, lotando 
CTIs e não tendo vagas. A maioria fica 
realmente lotando as emergências.

Lidar com os familiares preo-
cupados e desesperados por no-
tícias, nós da enfermagem esta-
mos sempre tentando acalentar e 
acolher essas famílias, pois pode 
ser a última vez que vão ver o pai, a 
mãe... os profissionais lidam todo 
o tempo com o medo, que a gente 
vê estampado nos rostos de cada 
um. Mesmo depois da vacina, tem 
agora a probabilidade de reinfecção, 
mas, mesmo assim, o profissional 
escolheu essa profissão, ele está na 
linha de frente com garra até que 
isso tudo termine”.

‘Estamos sempre 
tentando acolher 
essas famílias’

GILANA RODRIGUES,  
enfermeira

CRIANÇAS EM RISCO

“A gente voltou a passar um mo-
mento difícil frente à pandemia. As 
unidades pediátricas já se preparam 
até para um possível colapso porque, 
com a chegada do outono, já come-
çam a aparecer as doenças comuns 
nesta época, as respiratórias, que 
acometem muito as crianças. Ago-
ra, é uma realidade que a pandemia 
está aí, não acabou, apesar da che-
gada de vacinas. A ocupação nesta 
época do ano de serviços pediátricos 
já é mais alta por conta de outros 
tipos de vírus, as crises de asma... 
Então, somada à pandemia, a gente 
está se preparando para um possível 
aumento da taxa de ocupação e para 
lidar com o maior número de pacien-
tes internados. 

Além disso, a internação pediá-
trica dá o direito a um acompanhan-
te. Porém, como a covid tem um alto 
potencial de transmissibilidade, a 
visitação fica restrita. É um quadro 
muito ruim para o psicológico da 
criança e da família porque nessas 
internações são liberados somen-
te o pai e a mãe, e elas têm outros 
convívios, com tios, irmãos, avós.... 
É uma internação muito delicada, 
fora a gravidade e a potencialidade 
que o quadro pode vir a apresentar”.

‘As unidades já se 
preparam para um 
possível colapso’

GABRIEL FARIAS, gestor da UTI 

Pediátrica do Hospital e Clínica SG

TERRÍVEL ROTINA

“No início da pandemia eu trabalha-
va em dois empregos, no Samu e na 
UPA da Penha. Sou enfermeira há 14 
anos. Infelizmente, perdi o emprego 
do Samu, tive covid em abril de 2020 
e, depois, mesmo após ser aprovada 
no novo processo seletivo, faço uso 
de medicação até hoje e minhas 
condições pulmonares não me per-
mitem correr e trabalhar dentro de 
uma ambulância. A covid foi a pior 
experiência profissional da minha 
vida. Eu jamais pensei passar por 
tanta tristeza, tanto desespero para 
salvar vidas e manter a minha.

Passei horas com paciente den-
tro da ambulância sem ter hospital 
para deixá-lo, tivemos que escolher 
quem colocaríamos primeiro no 
oxigênio. Tive muito medo de mor-
rer e de deixar meu filho, perdemos 
mais de 60 trabalhadores da En-
fermagem... Quando soubemos da 
eficácia das vacinas, tivemos alívio 
coletivo, mas infelizmente até hoje 
nossa população não teve acesso de 
forma geral. Após um ano de muito 
negacionismo do próprio presidente 
da República, o relaxamento foi vi-
sível e os casos crescem, as mortes 
só aumentam. Temos pacientes 
morrendo sem vaga na UTI”.

‘Tive muito medo 
de morrer e de 
deixar meu filho’

LÍBIA BELLUSCI,  
enfermeira

RELATOS PROFISSIONAIS NA 

SAÚ 
DE

O 
ambiente passa longe 
do glamour das séries 
médicas, como ‘House’ 
e ‘The Good Doctor’. 
Não há tempo para 
diagnósticos geniais, ti-

radas engraçadas. O clima nos hos-
pitais do Rio é de tensão constante e 
absoluta, desde quando a pandemia 
chegou ao país, há um ano, e virou 
do avesso o já problemático sistema 
de saúde nacional. A luta pela vida 
dos pacientes que chegam, o luto 
pelos que não voltam, a enorme 
preocupação, a exaustão, o choro, 
as tardes sem almoço. E a esperan-
ça, por que não, pelos familiares va-
cinados. Trabalhadores da Saúde 
relatam ao Jornal O DIA como têm 
sido as últimas semanas, marcadas 
por recordes diários de mortes no 
país e aumentos expressivos no nú-
mero de internações nas cidades.

Com as redes hospitalares à bei-
ra do colapso, a tensão e as dificul-

dades dos profissionais são cada 
vez maiores. O Brasil chega ao pior 
momento, aproximando-se de 300 
mil mortos. São quase 3 mil por 
dia — 125 vidas perdidas por hora, 
uma a cada 30 segundos. A sema-
na também marcou o anúncio da 
quarta mudança no Ministério da 
Saúde em plena pandemia: sai o 
general Eduardo Pazuello, sob uma 
chuva de críticas pela condução no 
combate à covid-19 e a lentidão na 
compra de vacinas, entra o médico 
Marcelo Queiroga, presidente da 
Sociedade Brasileira de Cardiolo-
gia, que já admitiu: vai manter as 
diretrizes do presidente Jair Bolso-
naro, em movimento logo apelida-
do nas redes sociais de a troca de 
seis por meia dúzia. 

O mais triste é que o Brasil se con-
solida como a Nação em que mais 
vidas são perdidas para a covid 
neste momento em todo o mundo. 
Só para reflexão: enquanto você lia 
esse texto, em média, mais três pes-
soas morreram no país.
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TOME NOTA

Xingamento e desrespeito a agentes 
marcam primeiro dia de praia ‘fechada’
Briga começou depois que um homem, sem máscara, foi retirado da areia. Ciclista que passava pelo local resolveu intervir

LUCIANO BELFORD

O 
primeiro sábado de 
sol do “fechamento” 
da praia foi marca-
do por desrespeito 

e desacato aos agentes de se-
gurança, que orientavam as 
pessoas sobre a norma para 
conter o avanço da covid no 
Município do Rio. Em Copa-
cabana, na Zona Sul, uma 
confusão envolvendo um 
banhista, uma ciclista e a 
Guarda Municipal chamou 
a atenção de quem passava 
pela orla. A briga começou 
quando os agentes aborda-
ram um homem na areia 
sem máscara por volta das 
13h. Em flagrante feito pela 
equipe do jornal O DIA, é 
possível ver que o homem, 
contrariado, discutiu com os 
agentes. Apesar de não es-
tar com nenhuma mercado-
ria, ele dizia ser ambulante. 
Uma mulher interpelou os 
guardas e passou a apoiar o 
homem. E o show de xinga-
mentos e desrespeito com os 

Contrariando as normas para impedir avanço da covid, mulher ‘parte pra cima’ de agentes da GM

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

I - a permanência 
de indivíduos nas 
areias das praias, 
em qualquer horário, 
incluindo-se a 
prática de esportes, 
o banho de mar e o 
exercício de qualquer 
atividade econômica, 
incluindo-se o 
comércio ambulante 
fixo e itinerante e a 
prestação de serviço de 
qualquer natureza; 

II - a entrada de ônibus 
e demais veículos 
de fretamento no 
Município, exceto 
aqueles que prestem 
serviços regulares 
para funcionários 
de empresas 
ou para hotéis, 
cujos passageiros 
comprovem, neste 
caso, reserva de 
hospedagem; 

III - o estacionamento 
de veículos 
automotores em toda 
a orla marítima, exceto 
para os moradores, 
idosos, portadores de 
necessidades especiais, 
hóspedes de hotéis e 
táxis; 

IV - utilização das 
pistas de rolamento 
das avenidas Delfim 
Moreira, Vieira Souto e 
Atlântica e de ambos 
os sentidos das pistas 
de rolamento do Aterro 
do Flamengo como 
áreas de lazer.

Confira as 
proibições na 
cidade do Rio

xingar agentes da GM.
“Eu trabalho na praia, 

preciso sustentar minha fa-
mília. Você (referindo-se ao 
agente) tem seu salário todo 
mês, eu não. Minha família 
está em casa e eu trabalho na 
praia. Não quero esmola, eu 
quero trabalhar. Por que não 
posso trabalhar?”.

No calçadão, a discus-
são continuou e uma mu-
lher que passava pelo local 
de bicicleta se envolveu na 
confusão e acabou sendo le-
vada por agentes e conduzi-
da à 13ª DP (Ipanema) após 
desacatá-los. Sem máscara 
ela gritava: “Deixa ele, vai 
embora, praga. O cara quer 
trabalhar”. O caso foi regis-
trado na unidade policial.

Mesmo com a confusão, a 
manhã do primeiro dia do 
decreto que proíbe a per-
manência nas areias e ba-
nho de mar, foi de praias 
vazias na Zona Sul. No en-
tanto, no calçadão a mo-
vimentação continuou in-
tensa e com muitas pessoas 
sem máscara.

agentes se deu. Vale ressaltar 
que, de acordo com o novo 
decreto, está proibido o exer-

cício de qualquer atividade 
econômica, incluindo-se o 
comércio ambulante fixo e 

itinerante. A confusão termi-
nou com a mulher levada à 
delegacia por desacato, após 

Sem máscara no calçadão

LUCIANO BELFORD

 NO enfrentamento à pandemia 
de coronavírus no Rio de Janei-
ro têm dividido os gestores das 
cidades do estado. Em reunião 
na sexta-feira no Palácio Guana-
bara, os prefeitos Eduardo Paes 
e Axel Grael, de Niterói, defen-
deram medidas mais duras para 
conter o avanço da covid. Do ou-
tro lado, os demais prefeitos não 
chegaram a um consenso. Paes 
já adiantou que quer antecipar 
os feriados de abril, o que daria 
10 dias sem atividades. 

“Na segunda (amanhã) es-
pero anunciar novas medidas 
em consonância com o governo 
do estado. Na cidade do Rio elas 
virão. Nosso foco é na Ciência e 
em salvar vidas. Entendemos a 
complexidade das nossas deci-
sões mas esse é um momento 
de solidariedade e empatia”, 
escreveu Paes no Twitter. Hoje 
haverá outra reunião entre pre-
feitos e Cláudio Castro, governa-
dor em exercício, que se reuniu 
ontem com empresários.

Paes anuncia novas 
medidas amanhã
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S
entir-se amorosa-
mente, perdoar-se 
compreensivamen-
te, corrigir-se pa-

cientemente. Cuide-se bem 
e estenda sua mão; deixe que 
a aceite quem quiser e pre-
cisar. Não force. Busque as 
suas qualidades e exercite-
-as. Admire as dos outros. Ve-
ja-se como alguém que pode 
somar-se proveitosamente 
ao seu círculo de relações.

Confie. Solte-se para se 
elevar. Tempo de se questio-
nar: preciso mesmo disso 
ou não? Se não, desprender, 
para ficar mais leve e voar a 
novas alturas pelas asas do 
pensamento e de ações bem 
trabalhadas. Siga o movi-
mento de suas percepções. 
Veja para onde elas que-
rem conduzir você. E abra 
espaço para o novo entrar. 
Esvazie-se. 

O tempo parece mais ve-
loz, o ritmo é outro; coisas 
que demoravam para serem 
erguidas ou desmoronadas, 
hoje podem acontecer ou de-
saparecer num instante. En-
tão é melhor desapegar dos 
pesos mortos. Privilegie o 
principal. Precisamos enten-
der que vivemos um outro 
momento. Devemos estar co-
nectados com o primordial.

Voltando ao início, perce-
ba quem você é e tente desco-
brir para que nasceu. Assim 
poderá aproveitar melhor 
a oportunidade desta exis-
tência. Cumprimente-se por 
você ter chegado até aqui, 
curta seus êxitos. Não espere 
por aprovação externa, o si-
nal verde deve vir de dentro. 
Fala-se tanto em amor. O que 
é amar-se? Revele a grande 
fotografia de sua vida. Re-
vele-se. E sigamos com ética 
e alegria, para mais um dia. 
Podemos. Vamos!

O QUE É 
AMAR-SE

FERNANDO 

MANSUR

ALEGRIA
NO AR

Fernando Mansur: Radialista. Escritor. 

Professor. Graduado em Letras pela 

Universidade Católica de Minas Gerais 

(Ponte Nova). Mestre e doutor em 

Comunicação pela UFRJ.  

BLOG FM_FERNANDO MANSUR

Rio já contabiliza 
19 agentes de 
segurança mortos 
Homens armados passaram atirando na direção 
de dois sargentos da PM, um deles morreu no local

AGÊNCIA O DIA

E
m pouco mais de dois 
meses, 19 agentes de 
segurança foram mor-
tos no Rio de Janeiro, 

segundo dados do Disque De-
núncia. Desse total 13 são da 
Polícia Militar, dois da Mari-
nha, um da Polícia Civil, um 
da Guarda Municipal, um do 
Degase e um do Exército. Ao 
todo, 43 agentes de segurança 
foram foram baleados na Re-
gião Metropolitana, este ano. 

Em outro ataque, ocorri-
do na manhã de ontem, em 
Realengo, o policial militar 
Luiz Carlos Felipe Martins, 
de 50 anos, lotado no 16° 
BPM (Olaria) foi morto a ca-

minho do trabalho. Outras 
duas pessoas ficaram feri-
das: o policial Charles Rome-
ro Ribeiro, de 51 anos, lotado 
no 9º BPM (Rocha Miranda), 
e uma mulher que passava 
pelo local, identificada como 
Michele Santos, 27 anos.

De acordo com o 14º BPM 
(Bangu), uma equipe foi acio-
nada para atender uma ocor-
rência com tiros na Rua Co-
rumbé. No local, a PM foi in-
formada que homens em um 
carro branco, modelo HB20, 
passaram atirando na direção 
dos policiais que estavam à 
paisana. 

Segundo a PM, o sargento 
morreu no local e as duas ou-
tras vítimas foram socorridas 
e levadas para o Hospital Mu-

nicipal Albert Schweitzer, no 
mesmo bairro. De acordo com 
a Secretaria Municipal de Saú-
de, o policial e a mulher estão 
estáveis. 

CRIME PERTO DE CASA
De acordo com a polícia, o sar-
gento Luiz Carlos Felipe foi as-
sassinado perto da casa onde 
morava com a família. A es-
posa dele contou aos policiais 
que ele estava a caminho do 
trabalho. Já o PM Charles Ro-
mero também mora no bairro, 
em uma rua próxima do local 
do crime. 

O sargento Luiz Carlos 
estava há 22 anos na corpo-
ração e deixa esposa e um 
filho, e que presta apoio aos 
familiares.

HOMICÍDIO NA BAIXADA

Disque Denúncia publica cartaz com foto de PM morto

 NO Portal dos Procurados do 
Disque Denúncia divulgou on-
tem um cartaz com a foto do 
policial militar Railinson de 
Carvalho, de 41 anos, morto na 
sexta-feira em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. O militar 
era casado e tinha dois filhos. 
Segundo a PM, ele cursava fa-
culdade de Medicina. 

Segundo informações, o PM, lo-
tado no 20º BPM (Mesquita) estava 
em um estabelecimento comercial 
e foi surpreendido com a chegada de 
quatro bandidos encapuzados que 
o renderam. Ele chegou a ser levado 
para o Hospital Geral da Posse, mas 
não resistiu. 

O Disque Denúncia recebe in-
formações sobre envolvidos na 

morte de Agentes de Segurança 
nos seguintes canais de atendi-
mento: Zap do Portal dos Pro-
curados: (21) 98849-6099 ou 
nos telefones (21) 2253 1177 ou 
0300-253-1177. E também pelo 
aplicativo “Disque Denúncia RJ” 
e no Facebook (www.facebook.
com/procuradosrj/) e  Twitter 
(@PProcurados).

Baleados em ataque em Realengo foram levados ao Hospital Albert Schweitzer e estão estáveis

ANDERSON JUSTINO
justino.araujo@odia.com.br
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FénoRio

é o modo mais autêntico de viver o Evan-
gelho, é o fundamento necessário para que 
as nossas comunidades possam crescer na 
fraternidade e no acolhimento recíproco.

Quero ver Jesus, mas vê-lo dentro. Entrar 
nas suas chagas e contemplar o amor do seu 
coração. Que a Virgem Maria, que sempre 
manteve o olhar do coração fixo no seu Filho, 
da manjedoura de Belém até à cruz no Cal-
vário, nos ajude a encontrá-lo e a conhecê-lo 
assim como Ele deseja, para que possamos 
viver iluminados por Ele, e levar pelo mundo 
frutos de justiça e de paz.

E
stamos próximos das celebrações da 
Páscoa, e a liturgia de hoje nos convida 
a acompanhar Jesus rumo ao calvário. 

A experiência nos exige absoluta confiança 
em Deus, mesmo em meio às adversidades 
e a morte. O Evangelho deste 5° Domingo da 
Quaresma leva o nosso olhar para dentro da 
cruz, onde é revelada a glória de Jesus.

O crucifixo não é um objeto ornamental 
nem um acessório de vestuário, mas é um 
sinal religioso a ser contemplado e com-
preendido. Jesus crucificado revela o mis-
tério da morte do Filho como gesto supre-
mo de amor, fonte de vida e de salvação 
para a humanidade de todos os tempos. 
Fomos curados nas suas chagas.

Podemos pensar: como eu olho para o 
crucifixo? Como uma obra de arte, para ver 
se é bonito ou não? Ou olho para dentro, en-
tro nas chagas de Jesus até ao seu coração? 
Não podemos nos esquecer de olhar para o 
crucifixo, mas olhar dentro dele. E ali apren-
demos a grande sabedoria do mistério de 
Cristo, a grande sabedoria da cruz.

Significa que temos que pensar me-
nos em si, nos interesses pessoais, e saber 
“ver” e ir ao encontro das necessidades do 
nosso próximo, especialmente dos últimos. 
Cumprir com alegria obras de caridade a 
favor dos que sofrem no corpo e no espírito 

Coluna publicada aos domingos

Padre Omar

Reitor do Santuário do Cristo Redentor do Corcovado

 Faça perguntas  
ao Padre Omar pelo e-mail 

padreomar@padreomar.com 
Acesse também 

www.padreomar.com e 
www.facebook.com/

padreomarraposo

“O crucifixo não é um 
objeto ornamental 
nem um acessório de 
vestuário, mas é um 
sinal religioso”

“Quero ver Jesus Cristo, mas vê-
lo por dentro. Entrar nas suas 
chagas e contemplar o grande 
amor do seu coração”

A CRUZ DE JESUS

RUMO AO CALVÁRIO
ARTE: PAULO MÁRCIO
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CaminhodaSabedoria
Bispo Abner Ferreira

Bispo, Pastor Presidente, Advogado, Jornalista, articulista  e Escritor

n site: 
odia.ig.com.br/colunas/

caminho-da-sabedoria

n e-mail: 
caminhodasabedoria@

odia.com.br

M
undialmente representada pela pomba e pela 
bandeira branca, a paz é desejada por todos e pro-
curada de diferentes formas e em muitos lugares. 

Os governos do mundo inteiro buscam a paz. A Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) é uma instituição inter-
nacional que foi criada, entre seus objetivos principais, 
para manter a paz mundial. Anualmente, pessoas que 
se evidenciaram e contribuíram para a promoção da paz 
através do seu empenho e liderança moral são premiadas 
com o Prêmio Nobel da Paz. A busca pela paz está pre-
sente na música, nos livros, no cinema e nos corações. 

que não são destruídos. Jesus 
ensinou: “Onde estiver o teu 
tesouro, aí estará também o 
teu coração” (Mateus 6.21). E 
mais uma vez disse: “Eu dis-
se essas coisas para que em 
mim vocês tenham paz. Neste 
mundo vocês terão aflições; 
contudo, tenham ânimo! Eu 
venci o mundo” (João 16.33). 

Quer ter mais paz, felici-
dade, leveza, tranquilidade? 
Não se apegue ao passado, 
nem se preocupe com o fu-
turo; viva o presente, como 
verdadeiro presente de Deus; 
pratique a gratidão; libere 
sentimentos como mágoa, 
perdoe; observe que tipo de 
pensamento você tem e man-
tenha a mente ocupada com 
coisas boas; cultive bons rela-
cionamentos, principalmen-
te com Deus e tenha tempo 
para orar diariamente. 

Deus tem paz para nos dar. 
“Deixo com vocês a paz. É a mi-
nha paz que eu lhes dou; não 
lhes dou a paz como o mundo 
a dá. Não fiquem aflitos, nem 
tenham medo” (João 14.27). E 
a paz que Ele nos dá excede o 
entendimento humano como 
registrado em Filipenses 4.6-
7: “Não andem ansiosos por 
coisa alguma, mas em tudo, 
pela oração e súplicas, e com 
ação de graças, apresentem 
seus pedidos a Deus. E a paz de 
Deus, que excede todo o enten-
dimento, guardará o coração 
e a mente de vocês em Cristo 
Jesus. Quer saber? Rico mes-
mo é quem tem a paz de Deus.

A paz pode ser definida 
como estado de calma ou 
tranquilidade. A paz interior 
é estabelecida por meio de 
zona de equilíbrio que ordena 
as prioridades de acordo com 
a importância. O problema é 
que as pessoas são diariamen-
te bombardeadas por notícias 
ruins e a carga negativa que es-
sas cápsulas liberam envene-
nam a percepção da vida, bem 
como sugam as forças. Dessa 
forma, encontrar um caminho 
para abstrair esse mal deve ser 
trabalho constante. 

Abraham Lincoln afirma-
va que o primeiro dos bens, 
depois da saúde, é a paz in-
terior. Estar em paz significa 
oposição natural a estado de 
tensão e ansiedade. Quando 
a atingimos, somos equipa-

rados a uma montanha. En-
frentamos tremores sem de-
sabar. A serenidade interna 
não significa ignorar proble-
mas, pelo contrário. Precisa-
mos saber da existência de-
les, mas não nos deixar afetar. 
Construir tijolos que impe-
dem a entrada do mal-estar 
é tarefa essencial a uma qua-
lidade de vida mais elevada. 

Muitos projetam realiza-
ções baseadas em riquezas 
materiais pensando que ao 
possuí-las sentirão paz. Mas 
é busca vazia a lugar nenhum. 
Quem nunca ouviu: “Da vida, 
a gente não leva nada”. Se 
dermos valor ao que possuí-
mos materialmente, vamos 
descobrir que a matéria é 
destruída e acaba, mas os 
valores do coração são bens Coluna publicada aos domingos

Muitos 
projetam 
realizações 
em riquezas 
materiais 
pensando que 
ao possuí-
las sentirão 
paz. Mas é 
busca a lugar 
nenhum”
BISPO ABNER 

FERREIRA

ARTE: PAULO MÁRCIO

TODOS BUSCAM

RICO MESMO É QUEM TEM PAZ

O DIA I DOMINGO, 21.3.2021    7



VASCO X BOTAFOGO

Clássico com ‘duelo de Marcelos’  
marca o domingo no Cariocão
Com o desafio da Série B pela frente na temporada, técnicos de Vasco e Botafogo se enfrentam pelo Estadual, em São Januário

RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

Vasco de Marcelo Cabo busca a primeira vitória no Carioca

V
asco e Botafogo se en-
frentam pela primei-
ra vez hoje, às 18h, em 
São Januário, pela 

temporada de 2021. Um ano 
bastante diferente para os dois 
rivais, que juntos estarão na 
Série B em busca do acesso 
para a elite do futebol brasilei-
ro. O primeiro confronto é vá-
lido pelo Estadual e enquanto 
o Cruzmaltino busca a primei-
ra vitória, o Alvinegro quer re-
tomar o caminho positivo e se 
aproximar da ponta da tabela.

Os dois clubes seguiram 
uma receita semelhante ao 
escolherem os seus coman-
dantes. A começar pelo pri-
meiro nome. Marcelo Cha-
musca, que dirige o Bota-
fogo, e Marcelo Cabo, que 
comanda o Vasco, têm expe-
riência na disputa da Série B 
do Campeonato Brasileiro. 

Os dois prometem fazer due-
los à parte na configuração 
das suas equipes durante a 
temporada de 2021.

Após se classificar para a 
segunda fase da Copa do Bra-
sil, na última quinta-feira, o 
Vasco deverá entrar em cam-
po contra o Botafogo com a 
seguinte escalação: Lucão; 
Zeca, Ernando, Ricardo Gra-
ça e MT; Bruno Gomes, An-
drey e Marquinhos Gabriel; 
Pec, Cano e Talles.

Já o Botafogo, após empa-
tar com o Bangu, teve uma 
semana de descanso para 
se preparar para o clássi-
co. Chamusca deve colo-
car o Glorioso em campo 
com Douglas Borges; Jona-
than, Kanu, Marcelo Bene-
venuto e PV; Zé Welison, 
Matheus Frizzo e Marcinho; 
Warley, Matheus Babi e Ênio.

a palinha do apolinho
CARLOS GREGÓRIO JR/VASCO.COM.BR

UM NOVO NORMAL

AGORA É  
COM ELES

PEDALADAS

 NA garotada do Flamengo 
mandou bem, deu o recado, 
somou nove em 12 pontos 
possíveis e passa o plantão 
para a ‘cavalaria’ que che-
gará com a missão de levar 
o Rubro-Negro às finais do 
Campeonato Carioca. O téc-
nico Rogério Ceni sabe que 
poderá confiar na molecada 
para um necessário reveza-
mento e encarar a marato-
na de jogos. O lateral-direito 
Matheuzinho foi um dos que 
souberam aproveitar bem 
a chance e vai brigar com o 
chileno Isla pela posição. O 
segredo será saber adminis-
trar o grupo, domando mui-
to bem as vaidades.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 N Vasco e Botafogo já pro-
porcionaram memoráveis 
encontros que monopoliza-
vam as torcidas. Duramen-
te atingidos pelo golpe do 
rebaixamento em meio de 
séria crise, fruto da pande-
mia que nos aflige, tiveram 
que reduzir elencos para 
sobreviver. O que veremos 
serão equipes povoadas por 
jovens em busca de oportu-
nidades, mesclando a von-
tade com a experiência de 
alguns mais rodados. O Bo-
tafogo tem a vantagem por 
ter mais tempo de rodagem 

desse time, reconheceu logo 
a queda para a Segundona e 
começou a trabalhar mais 
cedo essa equipe. Agora, 
está sob o comando de Cha-
musca. O Vasco acreditou 
até a penúltima rodada que 
se salvaria e, com o desastre, 
teve que remontar o grupo 
dentro da realidade finan-
ceira. Marcelo Cabo ainda 
está em ajustes técnicos e, 
principalmente, físicos. As 
torcidas desses dois gigantes 
terão que se acostumar com 
a nova realidade e apoiar o 
trabalho de reconstrução.

 N O Atlético-MG é ou-
tro nas mãos do técnico 
Cuca. A equipe está leve, 
rápida, equilibrada e 
muito eficiente.

 N Livre das trapalhadas 
do VAR, a arbitragem se-
gue fluindo no Campeo-
nato Carioca. Um erro ou 

outro acontece, mas a bola 
rola sem muito estresse.

 N A rejeição interna no clu-
be rubro-negro trava a con-
tratação do lateral-direito 
Rafinha.

 N O Estádio Jornalista Mário 
Filho, o Maracanã, não mu-
dará de nome.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O técnico Roger Ma-
chado ganhou em tempo 
recorde a confiança dos 
jogadores do Fluminense, 
fator essencial para um 
trabalho produtivo. Pinta 
de que vai dar caldo.

 NClubes europeus deci-
dem não ceder jogadores 
para seleções sul-ameri-
canas, Austrália e Catar 
desistem e, mesmo assim, 
a Conmebol mantém a 
Copa América para junho.

PONTINHOS NA CONTA...

FLAMENGO

Flu bate o Bangu e entra no G-4

Apesar da atuação ruim, o 
Fluminense conseguiu a se-
gunda vitória na Taça Gua-
nabara ao bater o Bangu por 
1 a 0, em São Januário, pela 
quarta rodada do Campeona-
to Carioca. O gol foi de Ganso 
no segundo tempo, após uma 
primeira etapa apática do Tri-
color. Com já havia aconteci-
do nos três primeiros jogos 
na temporada, o Fluminense 
não marcou na etapa inicial e 
deu apenas um chute perigo-
so a gol, com Michel Araújo, 
mas o goleiro Paulo Henrique 
mandou a escanteio. 

No segundo tempo, o Flu-
minense voltou mais ligado. E, 
aos três minutos, quase abriu 
o placar, novamente com Mi-
chel Araújo, que parou em 
Paulo Henrique. Logo depois, 
o time teve outra chance, com 

Roger Machado: segunda vitória 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Gabriel Teixeira, mas o golei-
ro conseguiu bloquear. Na 
jogada seguinte, não teve jei-
to. Igor Julião recebeu de Caio 
Paulista na direita e cruzou 
para Ganso balançar a rede.

Aos 12, o Bangu deu um 

susto, mas o Tricolor foi sal-
vo pela arbitragem em lance 
duvidoso. Dionatan recebeu 
na esquerda, cruzou na área 
e encontrou Jean Carlos, que 
escorou para o gol, mas o au-
xiliar marcou impedimento.

Com o passar do tempo, 
a segunda etapa foi ficando 
monótona. As duas equipes, 
com jogadores visivelmente 
cansados, fizeram substitui-
ções, mas o nível de atuação 
não melhorou.

As 44 minutos, Marcos Fe-
lipe salvou o que seria o gol de 
empate do Bangu. Jean Car-
los recebeu, invadiu a grande 
aérea e bateu firme, no canto, 
mas o goleiro tricolor saiu bem 
e assegurou a vitória do Flumi-
nense, que leva o time ao quar-
to lugar, na zona de classifica-
ção para as semifinais.

Clube desiste de Rafinha

Rafinha não voltará ao Fla-
mengo. Em nota oficial, o clu-
be informou que, por ques-
tões financeiras causadas pela 
pandemia, decidiu não levar a 
contratação do lateral-direito 
adiante. O vice de futebol Mar-
cos Braz e o diretor-executivo 
Bruno Spindel estiveram na 

casa do lateral e comunicaram 
a decisão. Sem o Flamengo na 
jogada, o favorito para acertar 
com Rafinha é o Grêmio.

Para esclarecer a situação, a 
diretoria divulgou nota. Des-
taca que Rafinha, além de um 
excelente jogador e um dos 
responsáveis pelas conquistas 

da temporada de 2019 e início 
de 2020, é muito querido pelo 
grupo: “Sua saída do elenco, 
no ano passado, se deu tão so-
mente pela excelente proposta 
que recebeu do exterior”.

O texto acrescenta que, de-
pois de rescindir seu contrato 
na Europa, os empresários de 
Rafinha receberam um conta-
to do Flamengo sobre as pre-
tensões salariais do atleta. No 
entanto, “devido ao agrava-
mento da pandemia e as con-
sequentes indefinições finan-
ceiras, uma possível contrata-
ção do jogador, apesar de ser o 
desejo de toda a diretoria, se 
mostrou inviável”. Já Rafinha 
negou que dinheiro tenha 
sido o problema: “Só deixan-
do bem claro, a questão finan-
ceira não foi o motivo”.

OLIMPÍADA SEM TURISTAS

Como prevenção à covid, o Japão proibiu 

a entrada de turistas estrangeiros para 

acompanhar a Olimpíada de Tóquio.

Com gol de Ganso, Tricolor vence e sobe ao quarto lugar no Carioca

Diretoria cita questão financeira, mas lateral-direito nega

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Botafogo de Marcelo Chamusca quer se aproximar da ponta da tabela

Ernando: reforço do Vasco
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Celso Reis

Kelly Duque

Nick, o cãozinho 
da raça lulu da 

pomerânia, em seu 
quintal em Duque de 

Caxias, na Baixada 
Fluminense

aa
O verdeO verde

nn
dada

esperançaesperança

No 
quintal em 

Oswaldo Cruz, os 
cliques de Celso Reis 
revelam a beleza da 

transformação da 
Tillandsia

Num 
casarão no 

Jardim Botânico, sede 
da CasaCor Rio, o bambuzal 

(E) foi revitalizado por Ricardo 
Portilho. O jardim desenhado 

por ele vira pintura na arte 
de Sarah Ansari

“Em todas as fases e tons, há beleza.  
Assim como podemos fazer nos processos  
da nossa vida. Basta apreciá-los”
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C
ostumo dizer que as suculentas são as gran-
des estrelas na janela do meu quarto. Sem-
pre que meus amigos veem um clique dali, 
são elas que, merecidamente, chamam a 
atenção. A veterana chegou em setembro 

de 2018, como lembrança do casamento de uma amiga 
de infância, a Cris, com o Jorge. Gostou tanto da casa 
que cresceu, ganhou vaso novo e companhias, especial-
mente na pandemia. Aprendi, enfim, a cuidar delas, 
com muito sol e pouca água. Nem precisaria, mas uma 
delas ainda carrega a frase: “O amor cresce aqui”.

O verde entra na nossa casa como símbolo da 
esperança, como muito bem resume o paisagista 
Ricardo Portilho. Num delicioso bate-papo, falamos 
sobre bromélias, cactos, orquídeas, samambaias, 
comigo-ninguém-pode... Um universo tão demo-
crático que pode ser perpetuado de muda em muda. 
“Sempre tem aquela planta que lembra a avó”, co-
menta Ricardo.

A jardinagem  —  do nosso quintal, da horta ou 
daqueles jardins de capas de revista  —  exige cuida-
dos e tempo, mas torna prazeroso ver o crescimento. 
Ou renascimento. É a sensação de Ricardo. Do seu 

ofício, brotam artes. A planta de nome Strelitzia e 
conhecida como ‘ave do paraíso’ vira uma linda es-
cultura da artista plástica Christina Motta. 

Quando pergunto a ele se é verdade a história, 
passada de geração em geração, de que existe ‘mão 
boa’ para jardinagem, ele me responde lindamente: 
“É preciso fazer o que se gosta”. As plantas também 
crescem regadas com afeto.

Assim, carregadas de magia, elas se espalham. De 
uma semente, sai o pé de laranja, como mostra uma 
colega de trabalho, num clique em casa, no Centro do 
Rio. Do carinho diário da mãe de uma amiga, surge o 
verde que dá o tom na sua casa em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. 

Do olhar atencioso do meu amigo Celso Reis, apa-
rece a mágica da transformação de uma planta do 
seu quintal em Oswaldo Cruz, no subúrbio: a haste 
vai crescendo, as flores ficam rosas e se abrem. Em 
todas as fases e tons, há beleza. Assim como podemos 
fazer nos processos da nossa vida. Basta apreciá-los.

CELSO REISCELSO REIS

A assistente administrativa 
Aline Cid mostra a abóbora 
colhida do seu quintal, em 

Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio Da semente, 
surge o pé de 

laranja na casa 
no Centro do Rio: 
plantas crescem 

regadas com 
cuidados 
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ANA CARLA GOMES

KELLY DUQUE

No 
jardim, a poesia 

de Carlos Drummond de 
Andrade no livro ‘Receita de 
Ano Novo’, edição de 2008, 
da Editora Record, ‘nasce’ 

entre as flores

O verde toma 
conta da sala de 
casa e torna-se 
marcante no 
ambiente

Suculentas 
são as grandes 

estrelas na janela do 
quarto: crescimento 

com muito sol e 
afeto 

O DIA I DOMINGO, 21.3.2021 ESPECIAL   9



10    DOMINGO, 21.3.2021  I  O DIA

E
ra o despedir de um dia 
no Rio de tanta beleza. O 
bairro era o que já havia 

inspirado a canção de uma me-
nina linda, cheia de graça. Uma 
menina que vem e que passa 
num doce balanço a caminho 
do mar. A rua era uma entre tan-
tas onde as gentes se locomo-
vem ou param. Conversam ou 
silenciam.

Eu estava em uma calçada, 
quando vi, na outra, uma das 
tantas mulheres que vivem nas 
ruas se ajoelhar. Era uma ora-
ção, talvez. Foi o que pensei. Era 
um descansar o mundo. Era um 
desabar na barulhenta cidade.

Fiquei preso àquela imagem. 

Onde mora o amor

Gabriel 

Chalita

escritor e  
professor 

Os cabelos desajeitados embara-
lhavam, ainda mais, os seus pen-
samentos. A pele exaurida pelos 
anos apresentava a idade. Era 
uma velha mulher. E, de cócoras, 
com as pernas se abrindo para 
abaixar mais, ela levou as mãos a 
uma água suja que ficava na rua 
rente à calçada. E, fazendo con-
cha, bebeu com fervor a ausência 
de humanidade para com ela. 

O movimento das mãos foi me 
silenciando, me emudecendo. Os 
meus pensamentos que, um pouco 
antes, viam a lua que se adianta-
va, naquele dia, já não resistiam a 
nenhum outro pensar. Quem era 
aquela mulher? Como ela chegou 
até ali? O seu vestido branco sujo de 
abandono, os seus pés descalços de 
qualquer cuidado, seu sorriso sem 
significado. Era o que eu via. Ela 
tinha a idade da dor. E eu a idade 
da omissão.

Nada fiz. Apenas, vi. Pensei em 

EXPECTATIVA 

Queiroga não deve ser criticado 
pelo que disse até aqui. Suas de-
clarações, na verdade, contêm to-
das as obviedades que costumam 
ser ditas por qualquer indicado 
para qualquer pasta em qualquer 
governo. “A política é do governo 
Bolsonaro não é do ministro da 
Saúde”, afirmou na primeira de-
claração pública que fez depois de 
ser oficialmente indicado para se 
tornar o quarto responsável pela 
condução das políticas federais de 
combate ao coronavírus em pouco 
mais de um ano de pandemia. 

“O ministro Pazuello tem traba-
lhado arduamente para melhorar 
as condições sanitárias no Brasil 
e fui convocado pelo presidente 
para dar continuidade a esse tra-
balho”, completou. As duas frases 
são tão óbvias quanto inócuas. 
Não dizem absolutamente nada 
e fazem lembrar situações que, no 
passado, renderam até anedotas. 

Ao comentar a troca do embai-
xador Vasco Leitão da Cunha por 
Juraci Magalhães à frente do Mi-
nistério das Relações Exteriores, 
em 1966, o humorista Stanislaw 
Ponte Preta ironizou a intenção 
da autoridade que entrava em dar 
continuidade à obra da que saia. 
“Continuar a obra de Vasco Leitão 
da Cunha é uma boa maneira de 

Q
ue o presidente Jair Bolsonaro não nos ouça, mas a primeira 
impressão diante das declarações do novo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, é a de que elas não devem ser tomadas ao pé 

da letra. Experiente e respeitado em seu círculo profissional, Queiroga 
era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), antes de 
ser chamado para substituir o general Eduardo Pazuello à frente do 
Ministério da Saúde. A despeito das palavras conciliadoras que disse 
na chegada a Brasília, o presidente não deve esperar de seu novo mi-
nistro a mesma docilidade que teve do antecessor.

O QUE ESPERAR DO NOVO MINISTRO? 

Um olhar sobre o Rio

dizer que não está pretendendo fazer 
nada”, disse. 

A situação atual é mais grave e a 
pandemia não dá espaço para qual-
quer tipo de piada. E é justamente 
isso que preocupa. Tomada ao pé da 
letra, a intenção de dar continuidade 
ao trabalho de Pazuello não creden-
cia ninguém ao cargo mais impor-
tante da administração pública no 
momento. Os números legados pelo 
ex-ministro são terríveis, mas o res-
ponsável agora é Queiroga. 

EFEITOS LETAIS — Na quarta-fei-
ra passada, dia 17 de março, comple-
tou-se um ano desde a primeira morte 
por covid-19 registrada no Brasil. Na-
quele momento, o número de casos 
diários da doença era pouco superior 
a cem e seus efeitos letais ainda não 
eram percebidos pela maioria das pes-
soas. Hoje, com o diagnóstico de mais 
de 90 mil casos por dia e o número de 
mortes batendo um recorde atrás do 
outro, não há brasileiro que não tenha 
perdido alguém próximo ou que não 
tenha sofrido de alguma forma os efei-
tos econômicos e sociais da doença. 

Com o número de casos chegando 
a 12 milhões e a quantidade de mor-
tes caminhando para 300 mil — nú-
mero que deverá ser alcançado ainda 
esta semana —, a verdade é que as 
ações da área de Saúde do governo 

DIREITO E DEVER — Como 
médico, Queiroga tem a obriga-
ção de seguir procedimentos téc-
nicos que Pazuello, como militar 
habituado a obedecer, não se sen-
tia no dever de respeitar. A 20 de 
janeiro deste ano, três dias depois 
da aprovação das primeiras vaci-
nas contra a covid-19 pela Anvisa, 
Queiroga postou em suas redes so-
ciais um vídeo em que ele, usando 
máscara, aparecia com uma ca-
miseta com a logomarca da SBC, 
recebendo o imunizante no braço. 
Aproveitou a oportunidade para 
transformar o ato numa manifes-
tação pública de apoio à imuniza-
ção e fez um texto que se referia à 
vacina como “um direito de todos 
e um dever do Estado”. 

Menos de dois meses depois 
daquela postagem, Queiroga tem 
nas mãos a obrigação de assegurar 
aos brasileiros o direito de se imu-
nizar com a vacina que ele, como 
autoridade do Estado, tem o dever 
de providenciar. Não importa de 
onde a vacina venha nem quem 
a produza. Desde que sua eficácia 
seja reconhecida e aprovada pela 
Anvisa, qualquer imunizante que 
ajude a salvar vidas no país é mui-
tíssimo bem vindo. Cabe ao minis-
tro ir buscá-los.

A esperança que se tem é que, 
por mais que ele concorde em pú-
blico com Bolsonaro e nunca cri-
tique em público as noções toscas 
do presidente a respeito do melhor 
caminho para se combater à doen-
ça, Queiroga consiga desentravar 
a fornecimento de vacinas. Que 
ele consiga promover o diálogo e 
resolver de uma vez por todas as 
divergências que, da parte do go-
verno federal, obstruem o entendi-
mento com os governadores. Que 
ele, finalmente, consiga cumprir 
sua obrigação e, se possível, consi-
ga convencer Bolsonaro de que, se 
não puder fazer nada para ajudar, 
que pelo menos pare de atrapalhar 
o combate à doença. 

comprar água, pensei em oferecer 
alimento, pensei em cuidar dela. E 
nada fiz. O tempo foi escapulindo 
e eu nada fiz. 

A demora da minha decisão 
fez com que ela caminhasse na 
solidão da rua e se perdesse no 
mundo grande onde ninguém vê 
ninguém. Fiquei imaginando o 
seu nome, a sua dor, o seu desti-
no. Dormi com ela, naquele dia, 
e acordei em desalinho com os 
meus afazeres. 

Ela é uma e eu sou tantos. Ela 
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“Fiquei preso 

àquela imagem. Os 

cabelos desajeitados 

embaralhavam, os 

pensamento”

é muitas e eu sou apenas um. Te-
nho voz e não digo, tenho braços 
e não abraço, tenho coração e amo 
pouco. 

Lembrei de uma poema de 
Mário Quintana que escolhia as 
palavras para escolher a vida, a 
vida simples, a vida pura como a 
água bebida na concha das mãos. 
A água de Quintana é água cris-
talina. A água da mulher que me 
acompanha é água dos restos de 
um dia sujo, dos cantos das ausên-
cias, de uma mente sem condições 
de compreender. 

Perto dali, havia uma torneira. 
A torneira do mundo estava seca 
para ela. Sua cabeça, tão sem cui-
dados, já não conseguia perceber. 
Foi o que vi. Foi o que senti. Se a 
ela pudesse dar um nome, chama-
ria de Maria. Não sei por quê. 

Ou, talvez, saiba. Talvez quei-
ra que o sagrado a proteja de nós, 
que pouco fazemos, por medo ou 

por acomodação. 
Bebi em fontes límpidas na mi-

nha vida, mergulhei em cachoei-
ras abundantes, nadei em águas 
reconfortantes. E Maria? Como foi 
o seu ontem? Como serão os dias 
que virão?

Na canção de Vinicius e de 
Tom Jobim, a Garota de Ipane-
ma, quando passa, faz com que 
o mundo inteirinho se encha de 
graça por causa do amor. Decidi 
acordar o dia e ir à mesma rua 
procurar Maria.

Quem sabe ela esteja. Quem 
sabe eu não fique petrificado e 
plante no mundo alguma bonda-
de. Quem sabe ela me ensine que 
eu não deva terminar dia algum 
de minha vida sem oferecer, na 
concha das minhas mãos, um pou-
co de amor. 

De cócoras, pariu o abando-
no. Onde mora Maria? Onde mora 
o amor.

federal, desde o primeiro momento, 
foram pautadas por Bolsonaro. Crí-
tico feroz das medidas de isolamen-
to social necessárias para se evitar a 
propagação da doença, o presidente 
sempre foi um defensor da hidroxi-
cloroquina, do “tratamento precoce” 
da covid-19 e de outras medidas que 
jamais tiveram a eficácia reconheci-
da pela Medicina.

A impossibilidade de conviver 
com essas ideias sem que isso com-
prometesse suas reputações profis-
sionais foi uma das principais ra-
zões para o afastamento dos dois 
primeiros responsáveis pela pasta 
da Saúde, Luiz Henrique Mandet-
ta e Nelson Teich. Pazuello, por sua 
vez fez tudo que Bolsonaro queria, 
do jeito que o presidente queria, na 
hora que ele desejava e também não 
se aguentou no cargo. Em outras 
palavras, Mandetta e Teich saíram 
porque discordavam de Bolsonaro. 
Pazuello, porque concordava com 
ele. A pergunta é: e Queiroga? De 
que lado estará nessa balança?

Num cenário terrível como esse, 

o pior que poderia acontecer ao Bra-
sil seria a confirmação do velho afo-
rismo que diz que quanto mais se 
mudam as coisas, mais elas perma-
necem iguais. O que as declarações 
inócuas feitas por Queiroga na che-
gada têm a ver com isso? Ou melhor, 
por que elas não devem, como foi 
sugerido no início deste texto, ser 
tomadas ao pé da letra? O novo mi-
nistro disse na chegada exatamente 
o que Bolsonaro gosta de ouvir. Será 
que essa não será a chave para que 
ele faça o que deve ser feito e possa 
tomar as providências necessárias 
para enfrentar o problema? 

Em outras palavras, ao invés de 
confrontar o presidente, dizer que 
tudo o que foi feito até aqui por or-
dem dele está errado, e correr o risco 
de ser tirado do cargo sem conseguir 
trabalhar, Queiroga chega elogiando 
o que foi feito. Essa pode ser a forma 
dele ter tranquilidade para adotar me-
didas técnicas capazes de melhorar 
o cenário e dar alguma esperança a 
uma população que, desde o início da 
pandemia, só recebeu más notícias.

Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls



ECONOMIA

Pandemia em alta, auxílio em baixa
Os R$ 43 bilhões destinados ao pagamento representam 15% do valor de 2020. Número de mortes já passa de 290 mil 

DIVULGAÇÃO

Moradora de Manguinhos, Cleidemara viu a renda encolher e o trabalho diminuir: ‘Vamos viver como?’

A 
destinação de R$ 
43 bilhões para pa-
gamento do auxílio 
emergencial para be-

neficiar 45,6 milhões de pes-
soas em todo país não chega 
nem perto das pessoas que 
foram atendidas pelo progra-
ma do ano passado. Naquele 
período, foram destinados R$ 
294,95 bilhões para 68,2 mi-
lhões de pessoas, conforme 
dados enviados a O DIA pelo 
Ministério da Cidadania. Ou 
seja, o valor atual representa 
apenas 15% do que foi destina-
do ao pagamento em 2020. Ao 
mesmo tempo que o valor do 
auxílio despenca, o número de 
óbitos por covid dispara: mais 
de 287 mil pessoas morreram.

O “benefício” de  R$ 150 a 
R$ 375,  para conter os efeitos 
da pandemia de coronavírus 
sobre a população mais pobre 
e trabalhadores informais que 
perderam a renda, provoca-
ram críticas de diversos seg-
mentos, que ressaltaram sua 
insuficiência, e apelaram para 
a volta do “seiscentão”. O texto 
da medida provisória já está 
no Congresso e a expectativa 

é de que os parlamentares - à 
exemplo do que fizeram ano 
passado - alterem esse valor. 

“A forma como o governo 
federal lidou com a crise fi-
nanceira que se abateu sobre 
milhões de lares, remetendo 
famílias inteiras para o esta-
do de insegurança alimentar, 
foi desumana. O valor estipu-
lado não permite a nenhum 
desempregado viver com um 
mínimo de dignidade”, critica 
Antonio Costa, presidente da 
ONG Rio de Paz. 

“Estabelecer um prazo final 
para o pagamento do auxílio 
emergencial sem que se tenha 
um prazo final para as crises 
sanitária e de desemprego é 
uma irresponsabilidade. Can-
celar o socorro financeiro em 
dezembro do ano passado 
para somente renová-lo qua-
se três meses depois, em ple-
no recrudescimento da pan-
demia, é sintomático da indi-

ferença da classe governante 
brasileira para o drama dos 
despossuídos”, lamenta.

Para mostrar como a po-
pulação mais pobre se sente 
desamparada, O DIA trouxe 
o drama de Cleidemara de Oli-
veira Aguiar, de 37 anos, assis-
tida pela ONG Rio de Paz. O 
caso dela é o mesmo de mi-

lhões de brasileiros que estão 
abaixo da linha da pobreza e 
desempregados.

Mãe de seis filhos, a mora-
dora da favela Beira-Rio, em 
Manguinhos, vende refrige-
rante, água e salgado como 
ambulante. Mas com a pande-
mia viu sua renda desabar. Ela 
conta que o marido é trabalha-

dor informal e não tem salário 
fixo. “O que eu vou fazer com 
R$ 200? A gente vai ao merca-
do e está tudo o olho da cara”, 
desabafa. Segundo ela, os R$ 
600 poderiam ajudar a famí-
lia a sobreviver nesse período: 
“Só o aluguel aqui na comu-
nidade está R$ 350, R$ 400. 
Vamos viver como?”.

Em  2020, foram 
liberados R$ 294,95 
bi para o auxílio, R$ 
54 bi foram pagos 
indevidamente.

DADOS DO TCU

 NDas 68,2 milhões de pes-
soas que receberam o auxílio 
em 2020, 13,7 milhões não 
deveriam receber o dinheiro, 
indica avaliação do Tribunal 
de Contas da União (TCU). 
Para se ter uma ideia de como 
o dinheiro caiu em mão erra-
das: o Ministério da Cidada-
nia e a Controladoria-Geral 
da União (CGU) identifica-
ram que funcionários públi-
cos, empresários e pessoas 
de alta renda que tiveram 
acesso ao benefício.

O TCU estima que 13,7 mi-
lhões receberam indevida-
mente, sendo 7,3 milhões de 
pessoas fora do público-alvo 
da legislação, o que represen-
ta um volume de gastos até o 
final do ano de R$ 29 bilhões; 
e 6,4 milhões de famílias che-
fiadas por mulheres, com pa-
gamento de R$ 25,6 bilhões. 
A soma dos valores chega a 
R$ 54,7 bilhões de pagamen-
tos indevidos.

Dinheiro em 
mãos erradas

O governo tem uma 
visão ultrapassada. 
É preciso ser mais 
audacioso para tirar 
o país dessa crise”
MAURO OSÓRIO, 
economista

 > A necessidade de in-
vestimento público nes-
te momento crítico da 
pandemia é destacada 
pelo professor Mauro 
Osório, economista e di-
retor da Assessoria Fis-
cal da Assembleia Le-
gislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj). 
Ele conta que a justifica-
tiva para não dar os R$ 
600, o endividamento, 
poderia ser contorna-
do se o Brasil emitisse 
moeda (real). Desta for-
ma poderia estender o 
auxílio enquanto durar 
a pandemia. 

Mas e a inflação? Ele 
explica que a emissão 
não impactaria a in-
flação e nem as contas 
públicas. “Injetar papel 
novo na economia não 
traria impacto inflacio-
nário”, conta Osório. E 
complementa: “O Brasil 
tem US$ 300 bilhões de 
reserva, não há risco de 
endividamento”.

Ele acrescenta que 
a extensão do auxílio 
ajudaria, inclusive, a 
aquecer a economia. 
“Os impostos no Brasil 
são indiretos, como IPI 
e ICMS, por exemplo. 
Isso quer dizer que essa 
população que recebe o 
auxílio quando faz com-
pra ‘devolve’ dinheiro 
pro governo”, diz. “O 
governo tem uma visão 
ultrapassada”, finaliza.

Emissão de 
moeda traria 
o ‘seiscentão’

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br
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 > A advogada e pre-
sidente do Instituto 
Brasileiro de Direito 
Previdenciário (IBDP), 
Adriane Bramante, re-
força que os aposenta-
dos e pensionistas es-
tão passando por muita 
dificuldade, “pois mais 
de 60% recebe apenas 
um salário-mínimo. 
Essa situação é agra-
vada pela pandemia. 
O aumento da margem 
de crédito permitirá 
que eles possam se so-
correr desse dinheiro”.

Mas a especialis-
ta enfatiza ainda que 
quanto maior a mar-
gem de crédito, mais 
endividados os segu-
rados  ficam: “Muitos 
empréstimos acabam 
sendo destinados aos 
filhos ou netos, desem-
pregados e com neces-
sidades iminentes e 
que dificilmente devol-
verão o dinheiro ao se-
gurado”, alerta Adriane 
Bramante.

Apesar do crédito 
consignado apresentar 
os melhores juros no 
mercado, o professor 
Fábio Zambitte adver-
te que os interessados 
precisam de cautela 
para evitar o endivida-
mento, “de forma a não 
usar deste expediente 
para financiar despesas 
correntes do dia a dia, 
porque isso tende a vi-
rar uma bola de neve”, 
indica. 

É preciso ter 
cuidado com 
as dívidas

Consignado: 
o que muda 
com 40% 
de margem
Senado autorizou a medida enquanto 
durar a pandemia de coronavírus. Texto, 
agora, aguarda sanção presidencial

DIVULGAÇÃO

Especialistas advertem para 
o risco de endividamento de 
aposentados e pensionistas 
com a nova margem

O 
Senado aprovou 
uma medida provi-
sória que aumenta 
de 35% para 40% o 

limite da margem de crédito 
consignado para aposenta-
dos e pensionistas do INSS. 
A proposta também con-
templa servidores públicos 
ativos e inativos e militares. 
O texto foi autorizado pela 
Câmara dos Deputados na 
segunda-feira passada e, 
agora, aguarda a sanção do 
presidente Jair Bolsonaro. 

Conforme o texto, a am-
pliação vai valer até 31 de 
dezembro deste ano. Atual-
mente, os segurados podem 
comprometer com consigna-
dos até 30% do valor do be-
nefício e mais 5% com car-
tão de crédito, totalizando 
35%. O consignado é descon-
tado direto no contracheque 
de quem o contratou, o que 
reduz a taxa de inadimplên-
cia. Com isso, apresenta ju-
ros mais baixos do que os 
oferecidos em outros tipos 
de financiamento.

A MP 1.006/2020 foi edi-
tada em outubro do ano pas-
sado e aprovada pela Câma-
ra neste ano com mudanças. 
Entre elas, está a ampliação 
do prazo de validade do novo 
limite para 31 de dezembro 
deste ano. Anteriormente, 
a previsão era de que aca-
baria em dezembro do ano 
passado. 

JURO MAIS BAIXO

Relator do projeto, o senador 
Plínio Valério (PSDB-AM) 
lembra que os empréstimos 
consignados costumam ter 
taxas em torno de 2% ao mês. 
Já o custo das chamadas “li-
nhas de crédito pessoal” - a 
alternativa para quem não 
pode tomar o consignado - 
superam 20% ao mês.

O parlamentar pondera 
que o comprometimento de 
40% da renda com operações 
de crédito consignado pode 
ser considerado excessivo. 
“Contudo, quando as pes-
soas que podem tomar em-
préstimo usando essa via, de 
custo relativamente baixo, 
muitas vezes são provedores 
de bens essenciais para fa-

mílias inteiras e quando es-
sas famílias correm risco de 
não ter necessidades básicas 
atendidas, não se pode des-
cartar a via dos empréstimos 
consignados como uma al-
ternativa a ser considerada”, 
analisa.

“Foi uma vitória dos apo-
sentados, uma vez que, nesse 
momento de crise, são quem 
mais precisam de emprésti-
mo mais barato. O consigna-
do, se comparado às outras 
modalidades, apresenta uma 
linha de crédito bem mais 
justa”, afirma o advogado 
Sandro Gonçalves, autor da 
emenda que instituiu a ca-
rência de 120 dias e a inclu-
são de servidores públicos 
no aumento da margem do 
consignado. Especialistas, 
no entanto, advertem para o 
risco de endividamento dos 
aposentados do INSS.

AUXÍLIO-DOENÇA

 NA MP prevê que o INSS con-
ceda auxílio-doença aos traba-
lhadores sem precisar passar 
por perícia. Basta apresentar 
atestado médico e documentos 
complementares que compro-
vem a existência da doença. No 
entanto, a proposta tem caráter 
excepcional e valerá até 31 de 
dezembro deste ano. 

“Então, será possível, por 

exemplo, que um segurado 
adoentado, sem condições de 
trabalho, ingresse pelo site Meu 
INSS. Se não for cadastrado, dá 
para fazer o cadastro, conseguir 
a senha, juntar todos os docu-
mentos e, estando tudo certo, 
a expectativa é que o benefício 
seja concedido automaticamen-
te”, esclarece Fábio Zambitte, 
professor do Ibmec RJ.

Concessão via Meu INSS

Muitos empréstimos acabam 
sendo destinados aos filhos ou 
netos desempregados e com 
necessidades iminentes”

ADRIANE BRAMANTE, presidente do IBDP

LETÍCIA MOURA
letícia.moura@odia.com.br

Micro e pequenos negócios geraram 
75% dos empregos formais em janeiro 
Resultado é quase o dobro do mesmo mês de 2020, aponta levantamento do Sebrae

AGÊNCIA BRASIL

MPEs apresentaram saldo positivo de 27,4 mil empregos, as médias e grandes tiveram saldo negativo

As micro e pequenas empre-
sas (MPEs) lideraram a gera-
ção de empregos em janeiro, 
criando aproximadamente 
195,6 mil vagas, o que corres-
ponde a cerca de 75% do total 
de 260.353 empregos formais 
registrado no mês.

Os números constam de re-
latório elaborado pelo Sebrae, 
com base nos dados de janeiro 
do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Ca-
ged). O resultado também é 
quase o dobro do número de 
empregados gerado pelo seg-
mento no mesmo mês do ano 
passado.

Este é o sétimo mês conse-
cutivo em que os pequenos 
negócios lideraram a gera-
ção de postos de trabalho no 
país. O relatório mostra ain-
da que as Médias e Grandes 
Empresas (MGE) também 
registraram saldo positivo 
na geração de empregos. 
Foram 668.257 admissões 
contra 626.653 desligamen-
tos, resultando em um saldo 
positivo de 41.604 empre-
gos. Esse número equivale a 
15,9% do total de empregos 
gerados no Brasil.

“Nos últimos seis meses, 
os pequenos negócios apre-
sentaram saldo total de 1,1 
milhão de novos empregos 
contra 385,5 mil novos pos-
tos de trabalho criados pe-
los médios e grandes. No 

último mês de janeiro, os 
setores que mais contribuí-
ram para os saldos positivos 
foram serviços, indústria de 
transformação e construção 
nas pequenas e grandes em-
presas”, informou o Sebrae.

O relatório mostra ainda 
que a divergência ocorreu no 
setor do comércio. Enquanto 
as micro e pequenas apresen-
taram saldo positivo de 27,4 
mil, as médias e grandes tive-
ram saldo negativo de 21,3 mil 
vagas.

Em janeiro, a Região Cen-
tro-Oeste apresentou o maior 

saldo - 17,26 novas vagas gera-
das a cada mil empregados, 
fechando janeiro com 55.795 
empregos. A Região Sul vem 
em seguida, com 14,24 empre-
gos novos por mil empregados 
e fechando janeiro com 55.795 
empregos. 

Depois vem o Nordeste, 
com 11,68 empregos a cada 
mil empregados, totalizando 
36.037 empregos. A Região 
Norte gerou 6.656 empregos, 
um saldo de 7,73 vagas por mil 
empregados e o Sudeste ficou 
com saldo de 7,09 a cada mil 
empregados, com 67.957 em-

pregos gerados no mês.
Em janeiro, as cinco unida-

des da Federação que propor-
cionalmente mais geraram 
empregos foram Mato Gros-
so, Goiás, Santa Catarina, Ro-
raima e Rio Grande do Norte. 
Todos esses estados geraram 
pelo menos 17 novos empregos 
a cada mil postos de trabalho 
já existentes.

Os estados que proporcio-
nalmente menos geraram 
empregos foram São Pau-
lo, Minas Gerais, Amapá, 
Rondônia, Rio de Janeiro e 
Amazonas. 

Repasse de R$3,5 bilhões seria para a 
compra de planos de internet e tablets

Rede pública de 
ensino sem internet

AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro: faltou estimativa no impacto orçamentário

O presidente Jair Bolsona-
ro vetou integralmente o 
Projeto de Lei que garan-
te internet gratuita para es-
tudantes e professores da 
rede básica de ensino. A de-
cisão foi publicada na edi-
ção de sexta-feira do Diário 
Oficial da União (DOU). A 
proposta havia sido apro-
vada pelo Senado em feve-
reiro e pela Câmara em de-
zembro de 2020. 
A medida previa o repasse 
de R$3,5 bilhões pela União 
para estados e Distrito Fe-
deral comprarem planos 
de internet móvel e tablets 
para educadores e alunos. 
O PL também previa que 
os recursos seriam usados 
para contratação de inter-
net móvel, para que alunos 
e professores conseguissem 
acompanhar as atividades 

pedagógicas não presenciais.
A prioridade seria para os en-
sinos Médio e Fundamental e 
professores dos mesmos pe-
ríodos, respectivamente. Tam-
bém seriam beneficiados os 
alunos das redes públicas com 
famílias inscritas no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚni-
co), alunos matriculados nas 
escolas de comunidades indí-
genas e quilombolas, além de 
professores da educação bási-
ca das redes públicas de ensi-
no dos estados e municípios.
Bolsonaro alegou que a me-
dida “encontra óbice jurídico 
por não apresentar a estima-
tiva do respectivo impacto 
orçamentário e financeiro, e 
aumenta a alta rigidez do orça-
mento, o que dificulta o cum-
primento da meta fiscal e da 
Regra de Ouro”. 
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Novos ajustes enfrentarão resistência na Alerj
Presidente do Legislativo ressalta que momento é crítico e que não há como apoiar mais arrocho 

THIAGO LONTRA/DIVULGAÇÃO

André Ceciliano também ressalta que a Casa vai dialogar com o governo

A 
possibilidade de o 
governo estadual 
apertar mais o cin-
to e ampliar as me-

didas de austeridade, como 
prevê o novo Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF) — 
pela Lei Complementar fe-
deral 178/2021, ainda a ser 
regulamentada —, encon-
trará resistência da Assem-
bleia Legislativa do Rio. É o 
que sinaliza o presidente da 
Casa, André Ceciliano (PT) 
à coluna. Para o parlamen-
tar, o momento ainda é mui-
to delicado e não é hora de 
exigências federais por mais 
arrocho no estado flumi-
nense e em outros entes da 
federação.

Ceciliano ressalta que a 
Alerj aprovou, em 2017, uma 
série de medidas impopula-
res para a adesão do Rio ao 
regime. Mas, agora, durante 
a pandemia, é preciso pensar 
em “prover a população”.

“A gente respeita o Executi-
vo, o que o Executivo mandar 
para a Assembleia nós vamos 
analisar e votar. Vamos dialo-
gar também. Mas não conte 
que a Assembleia vai concor-
dar com arrocho que proíbe 
contratar profissionais de Saú-
de, policiais e professores”, diz 
o chefe do Legislativo do Rio. 

Ele alega que cortes e 
congelamento de despesas 
vêm sendo feitos: “Sou con-

tra apertar mais o teto de 
gastos ou limitar despesas 
na área da Saúde durante a 
pandemia”. E cita ‘remédios 
amargos’ que foram adota-
dos, como o fato de a Alerj ter 
aprovado empréstimo que 
teve como contragarantia a 
Cedae: “A Cedae é a nossa 
Petrobras”.

A Lei Complementar 178 
foi sancionada pela Presi-
dência da República em ja-
neiro. O texto permite uma 
nova renegociação de dívi-
das dos estados e municí-
pios com a União. Para as 
unidades da federação onde 
a situação é mais grave, a le-
gislação prevê o Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF), 
que foi remodelado. 

Vale lembrar que a nova 
versão do regime precisa de 
regulamentação. Portanto, 
as regras anteriores — esta-
belecidas na Lei 159 — ainda 
estão valendo.

SUSPENSÃO DA DÍVIDA
A recuperação fiscal garan-
te a suspensão da dívida no 
primeiro ano, e a suavização 
da forma de pagamento nos 
anos subsequentes. Segundo 
dados do Tesouro Nacional, 
com isso, o Rio terá alívio de 
caixa de 52,5 bilhões até 2029. 
Em contrapartida, deverá im-
plementar um conjunto de 
ações para o ajuste fiscal.

ARTICULAÇÕES

Por aval a concursos e contratações

 n A estratégia do governo de 
Cláudio Castro (PSC) será o 
diálogo. E, em relação a alguns 
projetos — como o teto de gas-
tos, por exemplo —, a constru-
ção das medidas em conjunto 
com todos os Poderes (Legisla-
tivo e Judiciário) e órgãos autô-
nomos (Ministério Público, TCE 
e Defensoria Pública).

Integrantes do Palácio Gua-
nabara afirmam à coluna que, 
o que se tem hoje, é uma lei 
federal que exige as mesmas 
iniciativas para todos os entes, 
sem diferenciação. Sustentam 
ainda que os diversos pontos 
previstos na Lei 178 são duros, 
mas necessários para o Rio 
aderir à recuperação fiscal. E 
que o estado fluminense não 
tem a alternativa de não aderir.

Especificamente em rela-
ção ao congelamento de car-
gos e concursos por três anos, 
como prevê a nova legisla-
ção, Castro e sua equipe têm 
tratado disso com o governo 
federal. Em suas diversas idas 
a Brasília, o governador em 
exercício levou essa discussão 
ao Planalto, na tentativa de 
reverter essa proibição — que 
afetará os serviços públicos.

Em fevereiro, inclusive, Cláu-
dio Castro saiu mais otimista 
de uma reunião com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes. O 
titular da pasta disse, na oca-
sião, que esse ponto seria so-
lucionado. E relatou à imprensa 
que a União deve enviar um 
projeto de lei complementar ao 
Congresso prevendo a medida.

O que o Executivo mandar para a Assembleia 
nós vamos votar. Mas não conte que vamos 
concordar com arrocho que proíbe contratar 
profissionais de Saúde” 
André Ceciliano, presidente da Alerj

CONFIRA

178/21 R$ 52,5 BI

A Lei Complementar 178 
estabelece nova renegociação 
de dívidas dos estados e 
municípios. Para os entes em 
grave crise fiscal, a legislação 
prevê o regime fiscal

Segundo dados divulgados 
pela equipe econômica da 
União sobre o impacto gerado 
aos estados em recuperação 
fiscal, o Rio terá alívio de caixa 
de R$ 52,5 bi até 2029



FábiaOliveira

ENTREVISTA ANA CLARA LIMA, APRESENTADORA DO ‘BBB’

 N O olhar de um telespectador é 
completamente diferente de quem 
já foi um brother. Como é para você 
assistir ao programa, ver um joga-
dor se perder dentro do jogo, fazer 
escolhas erradas e cometer erros 
que custarão caro aqui fora? 

 L Eu acho que o papel do participante 
do ‘Big Brother Brasil’ é se jogar. Essa 
questão de se perder durante o jogo 
ou tomar decisões erradas é complica-
da, porque lá dentro você só tem a sua 
intuição para confiar. E isso te leva a 
perder ou ganhar o apoio do público. É 
uma pena quando as pessoas acabam 
passando isso de dentro do programa 
para fora da casa.

 N Você fez jornalismo e sempre quis 
trabalhar com ‘hard news’. Acabou 
vindo para uma área completamente 
diferente, que é o entretenimento. 
O que você espera da sua profissão? 
O que você quer daqui a cinco anos? 

 L Eu espero continuar como apresen-
tadora, quero me moldar e aprimorar 
cada vez mais o meu trabalho. E daqui 
a 5 anos eu quero me ver mil vezes me-
lhor, quero evoluir na minha profissão, 
quero estar segura profissionalmente 
e espero ver minha carreira decolando 
em breve.

 N O que não tem perdão para Ana 
Clara?

 L Olha, é difícil para mim saber o que 
não tem perdão, porque eu sou uma 
pessoa que fica com raiva muito fácil, 
mas dependendo do assunto eu tam-
bém esqueço muito fácil. Acredito que 
cada situação é única, por isso eu não 
saberia dizer o que não tem perdão 
para mim.

 N Não teme ser taxada de ex-BBB 
para sempre? 

 L Acho que ‘ser taxada de ex-BBB’ é for-
te, porque dá a entender que participar 
do programa é horrível, e não é. Eu par-
ticipei do programa. Isso é uma coisa 
que não vai sair da minha história. E, 
no meu caso, foi muito bom o retorno 
que tive. Hoje, eu não sou apenas uma 
ex-BBB, sou atriz, sou apresentadora e 
sou muitas outras coisas.

Eu me cobro 
muito em 
relação ao 
trabalho, 
às vezes até 
um pouco 
demais. 
Acho que eu 
deveria me 
valorizar um 
pouco mais

‘Acredito que 
nasci para ser 
apresentadora e 
comunicadora’

 N Sentiu ou sente algum olhar de 
reprovação, já que existe muito pre-
conceito com quem começou em um 
reality, como aconteceu com a Grazi 
Massafera e Sabrina Sato? 

 L Eu sempre fui muito bem tratada nos 
Estúdios Globo, nunca tive nenhum 
problema de preconceito com ninguém 
por ter participado do ‘BBB’. Mas tenho 
certeza de que tem pessoas que falam 
pelas costas. 

 N E como foi receber os elogios de 
Boninho?

 L Foi muito especial. Claro que o reco-
nhecimento do público é importante 
porque é a nossa audiência, mas ter o 
reconhecimento do Boninho é ótimo. 
Ele é meu chefe, né? E existe uma di-
ferença (risos). Mas ele  é um cara que 
trabalha há anos com televisão e isso 
foi muito legal. Eu trabalho com ele, 
tenho um relacionamento e sei da opi-
nião dele, mas um reconhecimento pú-
blico é bacana.

 N Recentemente, vi alguns posts 
onde você aparece malhando. O 
que aconteceu já que você sempre 
assumiu que não era chegada aos 
exercícios físicos?

 L Olhando para trás, eu mudei bastante 
o meu estilo de vida. Hoje, gosto de me 
exercitar, gosto de ver os efeitos des-
sa prática no meu corpo, fico mais dis-
posta e feliz. Praticar atividade física e 
acordar cedo foram dois hábitos que eu 
acabei desenvolvendo e fizeram muito 
bem para mim.  

 N Como faz para manter seus rela-
cionamentos em segredo? Por que 
você nunca aparece na companhia 
de um parceiro?

 L Eu sou uma pessoa muito reserva-
da com a minha vida pessoal, não só 
com relacionamento amoroso, mas 
ainda assim eu não escondo nada de 
ninguém. Quando tenho que sair com 
alguém ou quando tenho que fazer al-
guma coisa em uma festa ou boate, eu 
não deixo de fazer. As pessoas nunca 
fofocaram, graças a Deus (risos).

 N O lado bom e lado ruim de ter um 

pouco mais de oito milhões de se-
guidores? Você pensa muito antes 
de fazer qualquer coisa para não ser 
‘cancelada’?

 L O lado bom é poder compartilhar as 
coisas, ver as pessoas felizes com o re-
sultado do nosso trabalho. Eu recebo 
várias mensagens legais de pessoas fa-
lando que estão muito orgulhosas de 
ver aonde eu cheguei, que se inspiram 
em mim, e isso é incrível. Mas tem o 
lado negativo, que acho que é a sensa-
ção de que a gente tem de dever algo e 
de ter a obrigação de fazer algo; isso é 
uma coisa que acaba comigo. Ter que 
pensar antes de fazer qualquer coisa 
para não ser cancelada é muito difícil. 
Por outro lado, acredito que isso vai 
muito do bom senso das pessoas.

 N Dizem que você fatura bem com 
publiposts. Procede? Já conseguiu 
fazer um pé de meia?

 L Graças a Deus, hoje eu posso me sus-
tentar sozinha. Eu trabalho não só com 
televisão, mas também com publicida-
de, e isso traz o meu sustento. Eu sem-
pre quis ter independência financei-
ra e consegui conquistá-la com o meu 
trabalho.

 N A gente sabe que você tem um ponto 
com a direção durante a conversa 
ao vivo com o eliminado da semana. 
Como faz para não perder a linha 
com um entrevistado? 

 L Na verdade, no meu ponto eletrônico 
não existe uma conversa ou um falató-
rio, eu uso o ponto no bate-papo para 
três coisas: para controlar o tempo do 
programa, para saber a ordem dos qua-
dros (e se mudou algo) e também por 
causa das interações de redes sociais; 
assim que vão chegando as mensagens, 
eles vão me avisando. Mas ninguém fica 
soprando nada para mim ou nem me 
controlando, como as pessoas pensam 
(risos).

 N Fale um pouco do seu canal no 
Youtube, que reestreou no último 
dia 17?

 L Estou muito empolgada com o canal. 
Os vídeos são publicados todas quar-
tas-feiras, às 11h30. É um canal bem 
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 > Quem disse que terceiro 
lugar em um reality show cai no 
esquecimento? Ana Clara Lima pro-

va justamente o contrário. Finalis-
ta e não planta da 18ª edição do 
‘Big Brother Brasil’, a jornalis-
ta e atriz ganhou espaço como 
apresentadora na Globo e tem 
sido uma grata surpresa. Até 
o poderoso diretor Boninho 
elogia a autenticidade e segu-
rança da moça na hora de co-
mandar uma atração. Ariana 
- completa 24 anos no dia 11 
de abril -, ela assume ser im-
pulsiva, mas reservada. Na 
entrevista a seguir, Ana Clara 
diz que sempre quis ter sua 
independência financeira e 
já conseguiu essa conquista.

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

diverso e já tem vários vídeos gravados 
com temas diferentes. Eu penso em al-
gum tema e a gente já grava. Acho que 
vai ser bem legal e divertido de fazer, e 
as pessoas vão adorar assistir.

 n O que faz você admirar outra 
pessoa?

 L Eu admiro muito o profissionalismo 
nas pessoas, vê-las sendo bem-sucedi-
das no mercado de trabalho, na empre-
sa em que trabalham... Isso é uma coisa 
que me faz ter muita admiração.

 n Você é ariana, e ariana é impul-
siva, emocional e encrenqueira. 
Confere? Ou você tem aprendido a 
lidar melhor com a sua personagem?

 L Assim, eu não sei muito sobre signos, 
mas acho que sou bem ariana no lado 
emocional: eu tenho raiva muito fácil 
e muito rápido, estresse e sou bem im-
pulsiva. Encrenqueira eu não sou, mas 
a minha personalidade mudou muito 
de uns anos para cá. Tive que lidar com 
várias situações que me fizeram mudar 
e amadurecer.

 n Você foi a única que entrou no 
‘BBB’ de uma forma diferente, acom-
panhada do seu pai. Naquela época 
você imaginava que conseguiria 
chegar aonde chegou hoje, já que 
tinha que dividir sua visibilidade 
com seu pai? 

 L No meu ‘Big Brother’, eu não imagi-
nava chegar aonde cheguei, conquistar 
tudo o que tenho conquistado e me fir-
mar como apresentadora. 

 n Desde que deixou o ‘BBB’, você 
começou a morar sozinha. Como é 
a Ana Clara versão independente? 

 L Eu sei cozinhar e sei limpar a casa 
também. Não acho que morar sozi-
nha seja solitário, acho que é muito 
bom você ter sua privacidade, o seu 
espaço, é incrível. Atualmente, não 
moro sozinha, moro com a minha 
mãe.

 n Você é do tipo que dorme cedo 
ou costuma madrugar nas redes 
sociais? 

 L Eu já fui muito do tipo que cos-
tumava madrugar. Gosto muito de 
ficar acordada de madrugada, mas 
hoje em dia isso não faz mais parte 
da minha rotina. Eu preciso descan-
sar e sei que isso é muito importan-
te e valioso para o meu corpo.

 n Você se cobra muito em relação 
ao trabalho? 

 L Eu me cobro muito! Às vezes até 
um pouco demais. Acho que eu deve-
ria me valorizar um pouco mais, mas 
acho que a cobrança é importante 
também para a gente sempre dar o 
nosso melhor.

 n Qual é o seu diferencial? Aquilo 
que te fez não ser esquecida e con-
tinuar na TV mesmo depois da sua 
passagem pelo programa? 

 L Na verdade, é meio um diferencial na 
vida. Eu acho que nasci para fazer o que 
faço, tenho essa impressão. Acredito 
que nasci para ser apresentadora e co-
municadora, então não teria como ser 
diferente. Graças a Deus, enxergaram 
potencial em mim na empresa onde 
trabalho hoje, a Globo, e fico muito feliz 
por isso, pois eles são pessoas que fa-
zem televisão há anos e conhecem mui-
to bem esse meio de comunicação. Para 
eles enxergarem potencial em mim é 
porque realmente alguma coisa ali é 
legal (risos).

DIVULGAÇÃO/DESSA PIRES
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O veterinário português André Santos 
é dono de uma clínica em Portugal e 
tem um método infalível para vacinar 
cães. Em seu Instagram, Santos com-
partilha vídeos de quando vacina seus 
clientes. O primeiro passo é brincar 
com o cãozinho e distraí-lo. Depois, 
ele oferece alguma guloseima para o 
animal, que come sem nem perceber 
que está recebendo uma injeção. Os 
cachorros saem medicados e felizes.

TÉCNICA  
PARA VACINA

Rafael Angelo Avance Baggiari é médico gineco-
logista e obstetra e arrumou uma maneira para 
ajudar tanto as pessoas quanto os animais de uma 
vez só. Ele é dono de uma clínica em Vila Velha, no 
Espírito Santo, e abre as portas do estabelecimento 
cerca de duas vezes por mês para atender pacientes 
que não tem como pagar pelas consultas. A única 
coisa que ele pede é que quem tiver condições doe 
um saco de rações para animais abandonados.

O lulu da pomerânia encanta com sua pelagem única e sua alegria infinita. Ofi-
cialmente chamado de spitz alemão anão, a raça possui  diferenciações de peso 
e tamanho, sendo mais comum no Brasil essa variedade menor. É uma das raças 
preferidas de quem gosta de cachorros pequenos e companheiros. Os animais 
dessa raça também são extremamente brincalhões e amam se exercitar. 

CONSULTAS EM  
TROCA DE RAÇÃO

AS CARACTERÍSTICAS DO SPITZ

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Um dia de herói

O cachorrinho Arf estava brincando com um garotinho de 
apenas dois anos, quando começou a latir muito. A avó 
do menino, percebendo a agitação, foi ver o que estava 
acontecendo, e viu que o cachorro estava enfrentando 
uma cobra coral, prestes a atacar a criança.

SHUTTERSTOCK

CUIDADOS  
COM ANIMAIS 
IDOSOS

FIQUE 
LIGADO!

O diabetes melittus também pode se manifestar 
em cães e gatos. Assim como acontece nos seres 
humanos, o organismo para de produzir insulina ou 

fabrica o hormônio em quantidade insuficiente para as 
necessidades diárias. Com isso, a glicose não penetra nas 
células e fica acumulada no sangue. Assim que o diagnós-
tico é feito, tanto os cães, como os gatos podem necessitar 
de terapia com insulina, a fim de controlar a doença. Sem 
tratamento, essa doença pode causar cegueira, demora 
na cicatrização de machucados e, em casos mais graves, 
afetar órgãos vitais, como rins e coração. A profissional na 
área de endocrinologia veterinária, Raquel Almeida, des-
creve os sintomas em que o tutor deve estar atento para 
garantir a qualidade de vida de seu animal.

SINTOMAS
Em cães e gatos, o aumento do volume de urina (poliúria), da 
ingestão de água (polidipsia), do apetite (polifagia) e a perda 
de peso são as manifestações clínicas mais evidentes.

Os cães podem desenvolver a diabetes tipo 1 (quando o 
organismo não produz a insulina), porém doenças hormo-
nais como a produção excessiva de cortisona (Síndrome 
de Cushing), a progesterona produzida principalmente 

Conheça os sintomas 

SOL E BROWNIE, OS 
GATOS DE GRAZI 

MASSAFERA
Quem passeia pelo perfil de Grazi Massafera nas redes 

sociais encontra diversas fotos de felinos. Dentre eles se 
destaca a presença de dois bichanos específicos, o exó-

tico e dócil gato de bengala batizado de SOL e o pretinho 
Brownie. O primeiro foi um presente dado à filha dela, Sofia, 

fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond. Já segundo 
veio do “namorido” atual de Grazi, o também ator Caio Castro.

e tratamentos da 
diabetes em pets

REPRODUÇÃO/IN
STAGRAM
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É o bichoÉ o bicho
n blog: www.odia.com.br/blog/eobicho n Com conteúdo: Portal iG

Falta de apetite, vômito e a prostração são sintomas de 
alerta em que o tutor deve estar atento. Nestes casos, é pre-
ciso levar o pet imediatamente ao pronto atendimento, pois 
podem ser indícios de uma descompensação da doença, que 
necessita de terapia emergencial. Outro sintoma que requer 
atendimento imediato são os episódios convulsivos, que po-
dem ser sinais de hipoglicemia (glicemia baixa).

na fase pós-cio nas fêmeas, medicações (principalmente 
aquelas que tem como base a cortisona) são fatores de 
risco para o desenvolvimento da doença.

Os felinos desenvolvem, na maior parte das vezes, a diabe-
tes tipo 2. Ou seja, ele produz insulina, porém, sua ação está 
defeituosa, principalmente em decorrência da obesidade e 
de endocrinopatias como o hipertireoidismo.

Sinais de alerta imediato

Falta de 
apetite, 
vômito e a 
prostração 
são sintomas 
de alerta em 
que o tutor 
deve estar 
atento

Os animais idosos 
devem receber 
uma alimentação 
adequada, com 
alimentos com 
antioxidante. Em 
alguns casos, po-
dem até precisar 
de suplementa-
ção. Por isso, não 
deixe de visitar 
o veterinário 
regularmente.
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